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KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI 2011-2020  

 
 
 
 
 

VISION 
 
 
Korsholm är en klimat- och energismart kommun som aktivt strävar till en hållbar 
energianvändning och -utveckling lokalt för att uppfylla de internationella och nationella 
klimatpolitiska målen till år 2020 
 

 
 
 
MÅLSÄTTNINGAR 
 
ENERGIFÖRBRUKNING 
 

Nationella mål: 
Energianvändningen effektiveras med 20 % till år 2020 

 
Mål 
 
 Kommunen använder från år 2020 enbart förnybar energi  
 Alla nya kommunala byggnader använder från år 2012 enbart förnybar energi - för 

befintliga kommunala byggnader uppfylls motsvarande mål senast år 2020  
 Kommunen upphandlar senast från år 2017 enbart grön el  
 Fastighetsägarna uppmuntras att övergå till förnybar energi 
 Från år 2017 uppvärms 80 % av nya bostäder med förnybar energi och från år 2020 

alla nya bostäder, medan 50 % av befintliga bostäder som uppvärms med fossila 
bränslen övergår till uppvärmning med förnybar energi till år 2020 

 
Medel 

 Kommunen ingår energisparavtal med Motiva Oy år 2011 och uppgör år 2012 en plan 
för att förbättra energieffektiviteten i befintliga kommunala byggnader  

 Energieffektiviteten förbättras på alla nivåer inom kommunens verksamhet – från 
minskad användning av papper och plast till förbättrad avfallssortering och 
energisnåla vitvaror 

 Kommunen använder fastighetsbaserad sol- och vindkraft genom placering av 
solpaneler och/eller minivindkraftverk på offentliga byggnader 

 Kommunen är beredd att vara ägare eller delägare till vindkraftverk, som producerar 
energi med rättvisa ersättningar till markägare och med öppen planering i 
växelverkan med befolkningen 

 Kommunen kan grunda ett energibolag (Korsholms ekoenergi) som upphandlar eller 
producerar energi enligt hållbara principer (vindkraft, lokala bio- eller flisvärmeverk) 
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ENERGIPRODUKTION 
 

Nationella mål: 
Andelen förnybar energi höjs till 38 % till år 2020 

 
Mål 
 Minskade utsläpp från uppvärmning av kommunala och privata fastigheter 
 Energipotentialen i Vasaregionen (bioenergi, vindkraft, solenergi, sedimentvärme) analyseras 

2011-2012  
 Områden som lämpar sig för placering av vindkraftverk anvisas i den strategiska 

generalplanen i en process med öppen dialog med markägare, kommuninvånare och 
andra intressenter 

 Ett smart elnät utvecklas i Vasaregionen före år 2015 i samarbete med 
energibranschens forsknings- och utvecklingsenheter 

 Små elproducenter (fastighetsbaserad energi- och elproduktion) har möjlighet att 
sälja el till elnätet senast 2020 

 
Medel 

 Smedsby Värmeservice Ab bygger ut fjärrvärmenätet på hållbara och ekonomiska 
grunder 

 Kommunen stöder genom Korsholms ekoenergi lokala fjärrvärmeproducenter, som 
producerar energi med förnybar energi, genom att bli delägare i bolag eller göra avtal 
om köp av energi 

 Merinova analyserar energipotentialen och de realistiska möjligheterna att 
tillgodogöra sig olika energikällor  

 El-strategi uppgörs i samarbete med aktörerna inom energiklustret i Vasaregionen 
 

 
MARKANVÄNDNING 
 

Riksomfattande mål för markanvändningen (2008):  

Klimatförändringen bör stävjas effektivare än hittills genom områdesanvändningen och 
planeringen av den. Det måste finnas beredskap inför extrema väderfenomen och andra 
konsekvenser av klimatförändringen. Ny bebyggelse ska inte lokaliseras i områden med 
översvämningsrisk. Inom planläggningen bör man eftersträva sådana lösningar för 
områdesanvändningen som sparar energi och utnyttjandet av förnybara energikällor ska 
ökas. Områden som bäst lämpar sig för vindkraftverk ska anges i landskapsplanerna i hela 
landet. 

Mål 
 Klimat- och energifrågor beaktas alltid vid markanvändningsplanering 
 Vid planering av nya bostads- eller företagsområden utreds alltid möjlighet till 

gemensam uppvärmning genom att anvisa mark för områdesvisa värmeanläggningar 
 Inom glesbebyggda områden uppmuntras till lösningar för fastighetsvis 

självförsörjning ifråga om energi. 
 
Medel 

 Klimat- och energiaspekter beaktas i den strategiska generalplanen  

 Boende och företagsplaceringar styrs av energieffektivitet och energismarta lösningar  

 Förtätning av bebyggelse i bya- och kommundelscentra med möjlighet till anslutning 
till fjärrvärmenät och annan kommunalteknik 

 Förutsättningar skapas för gemensamma energilösningar såsom lokala 
fjärrvärmeverk 
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TRAFIK 
 

Nationella mål: 
Andelen biobränslen i trafiken ökas till 10 % till år 2020 

 
Mål 
 Förbättrad koordinering för en hållbar utveckling av kommunens transporter 
 Transporter med kommunens egna fordon ska senast år 2020 ske med förnybar 

energi 
 Miljökriterier (ex. utsläpp, bränsleförbrukning, biobränsle, årsmodell) beaktas vid 

upphandling av transporter 
 Kollektivtrafiken utvecklas att bli ett realistiskt alternativ  
 I den strategiska generalplanen utreds ett nät för lättrafik i kommunen 
 Spårbunden kollektivtrafik fungerar år 2030 mellan Smedsby och Vasa centrum 

 
Medel 

 Kollektivtrafiken förbättras i Smedsby med rutt till Böle 

 Byabussens rutter utökas, kompletterad med anropstaxi, marknadsföringen förbättras 

 I planläggningen beaktas behovet av gemensamma parkeringsplatser för personer 
som vill åka kollektivt – med buss, bilpool eller annan gemensam transport  

 Cykelparkering ska finnas vid kommunens serviceställen och arbetsplatser 

 Centrumplaneringen utreder behovet av resecenter i Smedsby 

 Kommunen anskaffar videokonferensutrustning för att delvis ersätta behovet av att 
resa till konferenser, förhandlingar och andra möten  

 Kommunen beaktar den tekniska utvecklingen inom kommunikationsteknologin (IP-
telefoner, Skype mm) 

 Kommunen anskaffar tjänstebilar för tjänsteresor om det är ekonomiskt lönsamt 
 
 
AVFALLSHANTERING 
 

Nationella mål: 
Återvinningsgraden för kommunalt avfall ska vara minst 70 % år 2016 

 
Mål 
 Förbättrad logistik för avfallstransporter 
 

Medel 

 Miljökriterier beaktas vid kommunens egen upphandling av avfallstransporter  

 Fastighetsägarna informeras om möjlighet att gemensamt upphandla 
avfallstransporter 

 
 
UPPHANDLING 
 

Nationella mål: 

Kommunernas upphandling ska till 50 % grundas på hållbar utveckling till år 2015  

 
Mål 
 Kommunens upphandling ska främja en hållbar utveckling genom att beakta 

bedömningskriterier som gäller klimat, energi och miljö  
 Inom kommunens kosthåll erbjuds ekologisk, växtbaserad eller säsongbetonad mat 

minst två gånger per vecka senast år 2015 
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 Vid upphandling av byggnadsentreprenader och energiförbrukande utrustning 
används bedömningskriterier som svarar mot energi- och miljömärken 

 
Medel 

 I anbudsförfrågan ska som bedömningskriterier beaktas följande 
o Miljövänliga och energisparande egenskaper för en produkt ges tillräckligt hög 

vikt  
o Livscykelkostnader såsom underhåll, årskostnader, återvinning eller skrotning 
o Vid upphandling av såväl planeringstjänster för investeringsprojekt som 

byggnadsentreprenader och underhållsentreprenader beaktas kriterier som 
gäller energianvändning och -effektivitet 

o Energiförbrukning för IT-utrustning och kontorsmaskiner 
o Bränsleförbrukning, biobränslen, utsläpp, årsmodell vid upphandling av 

transporter och arbetsmaskiner 
o Ny teknologi för inomhus- och utomhusbelysning 

 Vid uppgörande av anbudsförfrågan utreds möjligheten till delanbud eller ramavtal, 
beroende på vilka varor och/eller tjänster som upphandlas 

 Vegetarisk kost erbjuds skolelever och daghemsbarn två gånger/6 veckors matsedel 

 Fortsatt utveckling av vegetariska matrecept; säsongens bär och frukter används i 
större utsträckning 

 
 
INFORMATION 
 
Mål 
 Kommunen ger information och rådgivning i klimat- och energifrågor till 

kommuninvånare, förtroendevalda och anställda 
 Förslag till Vasaregionens samarbetsdelegation om påbörjande av klimat- och 

energistrategi för Vasaregionen inom fullmäktiges mandatperiod samt eventuellt 
deltagande i Finlands kommunförbunds klimatkampanj 

 Den elektroniska kommunikationen utvecklas inom kommunen såväl för kallelser och 
föredragningslistor till olika kommunala organs möten som för kundernas ansökningar 
och annan kontakt till kommunala myndigheter 
 

Medel 

 Allmän information om klimat- och energi ges via kommunens hemsida, i kommunens 
informationstidning och via vuxeninstitutet 

 Riktad information ges till t.ex. sökande av byggnadslov, via vatten- och 
avloppsfaktureringen samt i daghem och skolor, vid seniorpunkten och till 
pensionärsföreningar 

 En aktuell ekohandbok uppgörs i dialog med kommuninvånarna med information om 
tillgängliga alternativa uppvärmningsmetoder, stödmöjligheter och effekt i form av 
ekonomisk inbesparing samt goda exempel – handboken publiceras på kommunens 
hemsida och finns tillgänglig för kommuninvånarna på olika kommunala 
serviceställen  

 Utreds behovet av en kommunal informatör/energirådgivare samt koppling till andra 
uppgifter 

 I kommunens interna utbildning beaktas klimat-, energi- och miljöfrågor 

 Modell för beräkning av individens ekologiska fotavtryck publiceras på Internet i form 
av länk till miljöförvaltningens hemsidor 
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DEFINITIONER   

Ekologiskt fotavtryck Ett mått på mängden resurser som en mänska förbrukar. Det är uttryckt i 
den areal av förnyelsebara resurser som behövs för att försörja en 
människa eller ett  land.  I snitt har varje människa på jorden ett avtryck 
på två hektar. Beskriver hur stor ekologisk yta som krävs för att 
producera och assimilera (ta hand om) avfallet. 

Fossila bränslen Energikällor i form av kolväten från äldre geologiska perioder; rester av 
forntida djur och växter som finns i jorden och under högt tryck brutits 
ner till sina beståndsdelar (kol och kolföreningar). Fossila bränslen 
omfattar främst naturgas, olja och kol. 

 
Förnybar energi Energi som produceras av förnybara energikällor såsom  

 Solenergi (energi som utvinns direkt av solens strålning)  

 Vindkraft (energi från luftmassor i rörelse, som uppstår genom 
tryckskillnader i atmosfären)  

 Vattenkraft (energi hos vatten i rörelse)  

 Biobränslen (bränslen baserade på biomassa, vanligtvis från 
träd och växter; biobränslen har nyligen varit levande till skillnad 
från fossila bränslen, som varit döda i miljontals år) 

 geotermisk energi (energi från värmen i jordens kärna), 

 geoenergi (berg-, sjö- och markvärme respektive –kyla). 
 Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och 

som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. 
 
Grön el El som är producerad av förnybara energikällor, oftast vattenkraft, 

vindkraft, biobränsle eller solenergi 
 Den som köper grön el behöver inte själv få el som producerad av 

förnybara energikällor, men el-producenten har åtagit sig att producera 
och leverera den mängd grön el som dess kunder förbrukar 

 
Hållbar utveckling Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
 Hållbar utveckling definieras som 

 Ekologisk hållbarhet (bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga på lång sikt och minska 
påverkan på naturen och mänskans hälsa till vad de klarar av) 

 Social hållbarhet (bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 
samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls) 

 Ekonomisk hållbarhet (hushålla med mänskliga och materiella 
resurser på lång sikt) 
 

Smart elnät (Smart Grids) Ett smart elnät kan ta emot elproduktion från olika håll i nätet, styra både 
produktion och användning; ett smart elnät är mycket mer flexibelt än 
dagens elnät. EU definierar ett smart elnät som det nya elnätet som ska 
kunna hantera alla användare och deras behov och samtidigt klara 
hållbar och säker produktion av el. 

 
Motiva Oy Aktiebolag som ägs av finska staten, har verkat sedan år 1993.  Motiva 

Oy erbjuder tjänster till företag, myndigheter och privata hushåll inom 
områden som gäller användande av förnybara energikällor, effektivering 
av energianvändning samt förbättrad materialeffektivitet.  

 
Oy Merinova Ab Teknologicentrum Oy Merinova Ab främjar och skapar förutsättningar för 

ny teknologiorienterad affärsverksamhet i Vasaregionen, speciellt inom 
energiteknologin. 

 
 


